


1

إن الحمد هلل نحمده ونســتعينه ونســتغفره ونعوذ باهلل من شــرور أنفســنا ومن ســيئات أعمالنا من يهده هللا فال 
مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله.

ْسلُِموَن﴾1. نُتم مُّ
َ
َ َحقَّ ُتَقاتِهِ َوَل َتُموُتنَّ إِلَّ َوأ ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّ َها الَّ يُّ

َ
﴿يَا أ

ــا  ــثَّ ِمنُْهَم ــا َوَب ــا َزوَْجَه ــَق ِمنَْه ــَدٍة وََخلَ ــٍس َواِح ــْن َنْف ِي َخلََقُكــْم ِم ــوا َربَُّكــُم الَّ ُق ــاُس اتَّ ــا انلَّ َه يُّ
َ
ــا أ ﴿يَ

ــاً﴾2. ــْم َرقِيب َ َكَن َعلَيُْك ــاَم إِنَّ اللَّ رَْح
َ
ــهِ َواْل ِ ــاَءلُوَن ب ِي تََس َ الَّ ــوا اللَّ ُق ــاًء َواتَّ ــراً َونَِس ــاًل َكثِ رَِج

ْعَمالَُكــْم َوَيْغفِــْر لَُكــْم ُذنُوَبُكْم 
َ
َ َوقُولـُـوا قَــْوًل َســِديداً ، يُْصلـِـْح لَُكــْم أ ُقــوا اللَّ ِيــَن آَمُنــوا اتَّ َهــا الَّ يُّ

َ
﴿يـَـا أ

َ َورَُســوَلُ َفَقــْد فَــاَز فَــْوزاً َعِظيماً﴾3. َوَمــْن يُِطــِع اللَّ
أمــا بعــد فهــذا مختصــر فــي بيــان أحــكام األضحيــة جمعتــه مــن كتــب علمائنــا مــن املالكيــة ســلكت فيــه مســلك 
التيســير واالختصــار مــع نســبة األقــوال إلــى أصحابهــا  معتمــدا علــى أســلوب الســؤال والجــواب لحصــر املســائل 

وضبطهــا وتقريــب العلــم حتــى يــزول االلتبــاس ويبــزغ مذهــب مالــك للنــاس.

يتســم  بأســلوب  األضحيــة  ألحــكام  بيانهــم  فــي  والخطبــاء  العلــم  طلبــة  مــن  إخوانــي  بــه  يســتعين  مفيــد  مختصــر 
بالوضــوح والتيســير وإنــي ألرجــو هللا تعالــى أن يجعــل لهــذا العمــل القبــول وأن ينفــع بــه العبــاد انــه ولــي ذلــك والقــادر 

عليــه.

وال يفوتني أن أشكر كل من ساهم في نشر هذا العمل وأسأل هللا تعالى أن يجزيه خير الجزاء.

جرجيس، في 29 ذي الحجة 1436 املوافق لـ13 سبتمبر 2015 وكتبه الفقير الى ربه سفيان بن عويدة	"
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األضــحيـة سـؤال وجـواب

ما حكم األضحية؟ |  1

األضحية سنة مؤكدة من سنن اإلسالم للقادر عليها.

قال مالك: »الضحية سنة وليست بواجبة، وال أحب ألحد ممن قوي على ثمنها أن يتركها«4.

والدليــل علــى أنهــا ســنة وليســت بواجبــة، مــا أخرجــه مســلم مــن حديــث أم ســلمة، أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »إذا رأيتــم 
هالل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمســك من شــعره وأظفاره«، فقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »أراد أن يضحي« دليل 

علــى أنهــا غيــر واجبــة5.

أمــا مــن كان قــادرا عليهــا فتركهــا فإنــه ُيــذم علــى ذلــك، قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »مــن وجــد ســعة ولــم يضــح فــال يقربــن 
مصالنــا«6.

ما هو األفضل هل ذبح األضحية أم التصدق بثمنها؟ |  2

ذبح األضحية من العبادات التي أمر الشارع بها ورغب فيها.

َِّك َواْنَر﴾7، واملراد بالنحر ذبح الضحايا يوم عيد النحر. قال تعالى: ﴿فََصِلّ لَِرب

وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص : »مــا عمــل آدمــي مــن عمــل يــوم النحــر أحــب إلــى هللا مــن إهــراق الــدم، إنهــا لتأتــي يــوم القيامــة 
.8»

ً
بقرونهــا وأشــعارها وأظالفهــا، وإن الــدم ليقــع مــن هللا بمــكان قبــل أن يقــع مــن األرض فطيبــوا بهــا نفســا

ولذلــك نقــول اشــتراؤها وذبحهــا أفضــل مــن التصــدق بثمنهــا، فقــد ســأل ابــن القاســم مالــكا كمــا فــي املدونــة: فقــال 
مالك »ال أحب ملن كان يقدر أن يضحي أن يترك ذلك«9. 

من هو املطالب باألضحية؟ |  3

يطالب باألضحية كل مســتطيع حر مســلم مقيما أو مســافرا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، إال من كان يوم العيد 

4 املوطأ

5 شرح الزرقاني على املوطأ ص 104

6 أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة

7 سورة الكوثر اآلية عدد 2

8 رواه الترمذي من حديث عائشة

9 املدونة ج1 ص 762



3

محرمــا بالحــج فإنــه ال أضحيــة عليه10.

وتسن لليتيم الذكر واألنثى على حد السواء إذا كان له مال، واملخاطب بفعلها عنه هو وليه.                                     

هل يجوز اإلقتراض لألضحية ؟                                                                                      |  4

ال تسن األضحية للفقير الذي ال يملك قوت عامه ويحتاج ثمنها في ضرورياته السنوية.                            

 وينبغــي التأكيــد علــى أن األضحيــة مــن العبــادات ال مــن العــادات، لذلــك لهــا شــروط ومبطــالت ومندوبــات، فعلــى 
اللحــم  ينالــه واحتســاب األجــر مــن هللا تعالــى، فليــس املقصــود باألضحيــة  الــذي  الثــواب  املســلم أن  يستشــعر 
ــاَل  ــْن َيَن والتوســعة علــى العيــال، وإنمــا املقصــود بهــا اإلمتثــال ألمــر هللا تعالــى وبعــث التقــوى فــي قلــب املؤمــن، ﴿لَ
ــْم﴾11، وبنــاء علــى هــذا التأصيــل إذا أراد أن يقتــرض  ــَوى ِمنُْك ــاُلُ اتلَّْق ــْن َيَن ــا َوَلِٰك ــا وَل دَِماؤَُه َ ُلُوُمَه اللَّ

لشــراء األضحيــة ويعلــم مــن نفســه التســديد، فالبــأس بذلــك  ســواء كان القــرض علــى أقســاط أو غيــر ذلــك.                                                                                                            

ويجــوز كذلــك قبــول منحــة األضحيــة التــي تقدمهــا بعــض املؤسســات ملوظفيهــا، أو مــا تقدمــه أيضــا فــي شــكل قــرض 
يقتطــع  فيمــا بعــد مــن املرتبــات مــا لــم يخالــف الضوابــط الشــرعية12.                      

هل يضحي الرجل عن أوالده البالغين؟                                                               |  5

يخطــئ بعــض النــاس فيظــن أن األضحيــة ال يطالــب بهــا مــن كان أعزبــا لــم يتــزوج، فهــذا اإلعتقــاد ليــس بصحيــح، 
فكمــا بينــاه  فيمــا ســبق أن األضحيــة تجــب علــى املســلم الحــر الصغيــر والكبيــر، فــإذا كان قــادرا عليهــا فليضحــي.                    

أمــا إذا أراد الرجــل أن يضحــي عــن أوالده وبناتــه فيجــوز لــه ذلــك، إال أنــه ينــوي عنــد الذبــح إدخــال غيــره معــه فــي 
الثــواب،  فتكفــي حينئــذ األضحيــة عــن كل مــن أدخلهــم معــه، والدليــل علــى ذلــك مــا رواه مالــك فــي املوطــأ مــن 
الحديــث أبــي أيــوب  األنصــاري قــال:   »كنــا نضحــي بالشــاة الواحــدة يذبحهــا الرجــل عنــه وعــن أهــل بيتــه، ثــم 

تباهــى النــاس بعــد فصــارت مباهــاة«. 

ويشترط للتشريك في األجر والثواب: 

أن تكون الشركة في ثواب األضحية ال في ثمنها. 1

أن يكون من أشركهم ساكنين معه بدار واحدة. 2

أن يكونــوا ممــن ينفــق عليهــم صاحــب األضحيــة ســواء كانــت النفقــة واجبــة كالولــد والزوجــة واألب، أو . 3
كانــت النفقــة تطوعــا كاألخ وابــن  العــم

10 املنتقى ج4 ص 197/ املدونة للغرياني ج2 ص 187

11 سورة الحج اآلية عدد 37

12 وهذه فتوى الشيخ محمد مختار السالمي في كتاب الفتاوى  الشرعية الشيخ محمد مختار السالمي  ص 114
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أن يكونوا من قرابته كولده أو أخيه أو عمه أو بأي وجه من وجوه القرابة. 4

مالحظــة: إذا لــم يــرد املضحــي أن يدخــل نفســه فــي الثــواب وأراد أن يتبــرع بثوابهــا لغيــره فإنهــا تجــزي عنــه مطلقــا، 
حصلــت الشــروط أو لــم  تحصــل، فلإلنســان أن يضحــي عــن فقــراء بلــده مثــال مــن غيــر أن يدخــل نفســه معهــم، 
والدليــل علــى ذلــك مــا جــاء فــي حديــث أنــس : »أن  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ضحــى بكبشــين أملحيــن، فقــال عنــد األول: عــن 

محمــد وآل محمــد، وعنــد الثانــي: عمــن آمــن بــي وصدقنــي مــن أمتــي«. 

هل يجوز اإلشتراك في ثمن األضحية ولحمها؟ |  6

هــذا ممنــوع فــي مذهــب اإلمــام مالــك ألن التقــرب هــو الذبــح وإراقــة الــدم وذلــك ال يتبعــض13، ووافقــه  بقيــة العلمــاء 
علــى ذلــك فــي الكبــش أنــه ال اشــتراك فيــه وخالفــوا فــي البقــرة والبدنــة فيجــوز عندهــم أن ينحــر الرجــل عــن ســبع. 

قال مالك في املوطأ: »وإنما سمعنا الحديث أنه ال يشترك في النسك« 14.

وأمــا حديــث جابــر أنــه قــال: »نحرنــا مــع رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عــام الحديبيــة بدنــة عــن ســبعة«، فإنــه مخالــف لألصــل 
فــال يصــح القيــاس  وإلحــاق األضحيــة بالهــدي، وهــذا الــذي حــدث بــه جابــر كان فــي هــدي املحصــر إنمــا هــو تطــوع 
والتطــوع يجــوز فيــه االشــتراك فيبقــى إذا األصــل هــو أال يجــزى إال واحــدا عــن واحــد والنســك ال يتبعــض ولذلــك 

اتفقــوا علــى منــع اإلشــتراك فــي الضــأن15  . 

متى تجب األضحية وتتعّين؟ |  7

تتعيــن األضحيــة وتجــب علــى مــن اشــتراها بالذبــح، قــال الحافــظ بــن عبــد البــر فــي الكافــي: »فــال   تجــب   األضحيــة  
 عنــد   مالــك   إال   بالذبــح  خاصــة  إال أن   يوجبهــا بالقــول قبــل ذلــك« .

ولذلــك لــو أنــه مــات قبــل أن يذبــح فإنهــا تكــون مــع التركــة وتقســم مــع امليــراث، ولــو مــات بعــد ذبحهــا لــم يرثهــا ورثتــه 
ويصنــع بهــا مــن األكل والصدقــة مــا كان لــه أن يصنــع فيهــا  وال يقتســمون لحمهــا علــى ســبيل امليــراث16  . 

ماهي األيام التي تذبح فيها األضحية؟ |  8

قــال القا�ضــي بــن عبــد الوهــاب: أيــام األضحــى هــي يــوم النحــر ويومــان بعــده وال يضحــى فــي اليــوم الرابــع،  وينبغــي أن 
ــةِ  ــن بَِهيَم ــم ّمِ ــا َرزََقُه ٰ َم ــاٍت َعَ ْعلُوَم ــاٍم مَّ يَّ

َ
ِ ِف أ ــَم اللَّ ــُروا اْس يكــون الذبــح نهــارا ال ليــال لقولــه تعالــى: ﴿َوَيْذُك

13 روضة املستبين ج 1 ص 676

14 املوطأ ص 486

15 بداية املجتهد ونهاية املقتصد  ص   406

16 الكافي البن عبد البر



5

ــاِم﴾17.  نَْع
َ
اْل

فقــد ذكــر هللا األيــام للذبــح ولــم يذكــر الليالــي وهــذا هــو املنصــوص عليــه فــي املدونــة، قــال مالــك: »ال يضحــى ليــال 
ومــن ضحــى ليــال فــي ليــال أيــام النحــر أعــاد أضحيتــه«18  . 

فما هي أفضل هذه األيام: 

األفضــل أن يضحــي يــوم النحــر ألن النبــّي ملسو هيلع هللا ىلص  واألئمــة مــن بعــده كانــوا يضحــون فيــه، فعــن علــى بــن أبــى طالــب ر�ضــي 
هللا  عنــه  قــال: »النحــر ثالثــة أيــام أفضلهــا أولها«19. 

والذبح في اليوم األول إلى الغروب أفضل من اليوم الثاني والثالث	 

والذبح في اليوم األول قبل الزوال أفضل من الذبح بعد الزوال	 

ثم اليوم الثاني قبل الزوال واليوم الثالث قبل الزوال	 

فهذه هي األيام التي تشرع فيها ذبح األضحية . 

وتنتهي بغروب شمس يوم 12 من ذي الحجة، وهذا هو قول ابن عمر وعلي وبن عباس وأبي هريرة وأنس. 

روى مالك عن بن عمر قال: »األضحى يومان بعد يوم األضحى« .

هل يبدأ وقت الذبح بعد الصالة أم بعد ذبح اإلمام؟ |  9

قــال الحافــظ بــن عبــد البــر: »ال خــالف بيــن العلمــاء أن مــن ذبــح أضحيتــه قبــل أن يغــدو إلــى املصلــى ممــن عليــه 
صــالة العيــد، فهــو غيــر مضــح، وأنــه ذبــح قبــل وكذلــك مــن ذبــح قبــل الصــالة وإنمــا اختلفــوا فيمــن ذبــح بعــد الصــالة 

وقبــل ذبــح اإلمــام« 20.

والــذي عليــه علماؤنــا أنــه ال يصــح الذبــح إال بعــد ذبــح اإلمــام.  قــال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن أول مــا نبــدأ بــه فــي يومنــا هــذا 	 
أن نصلــي ثــم نرجــع فننحــر، مــن فعــل فقــد أصــاب ســنتنا ومــن ذبــح قبــل  فإنمــا  هــو لحــم قدمــه ألهلــه، ليــس 

مــن الشــك فــي �شــيء«21.   

وفــي حديــث جابــر: »صلــى بنــا النبــي ملسو هيلع هللا ىلص يــوم النحــر  باملدينــة فتقــدم رجــال فنحــروا، وظنــوا أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 	 
قــد نحــر فأمــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص مــن كان نحــر قبلــه أن يعيــد بنحــر آخــر وال ينحــروا حتــى ينحــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص«22، وقــال 

17 املعونة ج1 ص 640

18 املدونة ج2 ص 765

19 رواه البيهقي

20 التمهيد: ج10 ص285

21 البخاري

22 مسلم
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ِ َورَُســوِلِ﴾23  ُمــوا َبــْنَ يَــَدِي اللَّ ِيــَن آَمُنــوا َل ُتَقّدِ َهــا الَّ يُّ
َ
معمــر عــن الحســن  فــي قــول هللا عــز وجــل : ﴿يَــا أ

نزلــت فــي قــوم ذبحــوا قبــل النبــي  ملسو هيلع هللا ىلص فأمرهــم أن يعيــدوا.  ولذلــك نقــول أن الذبــح  يبــدأ بعــد الصــالة وبعــد ذبــح 
اإلمــام.  فــإن كان اإلمــام يحضــر أضحيتــه ويذبحهــا فــي املصلــى فــال ينبغــي ألحــد أن يذبــح قبلــه، وســئل مالــك عــن 
ذلــك قــال ال يجزئهــم أن يذبحــوا  قبــل اإلمــام24.  أمــا مــن كان فــي الباديــة ولــم يكــن بحضــرة إمــام فإنــه يتحــرى 
صــالة أقــرب إمــام إليــه وذبحــه. املنتقــى25.  فــإن تحــرى فــي ذلــك وأخطــأ فبيــن لــه أنــه ذبــح قبــل اإلمــام ففــي املدونــة  

قــول ابــن القاســم أنــه يجــز لــه ذلــك وال إعــادة عليــه. 

وكذلــك إذا لــم يكــن لإلمــام أضحيتــه فــإن النــاس يذبحــون بعــد الصــالة بقــدر ذبــح اإلمــام أضحّيتــه إذا ﴿َل 	 
ُ َنْفًســا إِلَّ وُْســَعَها﴾26  وممــا يحضرنــي مــن القصــص فــي هــذا البــاب أن إمامــا صلــى بالنــاس صــالة  يَُكّلـِـُف اللَّ
لــت ســيارته أثنــاء الطريــق، فاحتــار 

ّ
العيــد وفــي أثنــاء عودتــه إلــى بيتــه وكان بعيــدا عــن املدينــة 50   كــم،  وتعط

النــاس فــي أمرهــم ولــم يذبحــوا إال بعــد الــزوال، وهــذا مــن التعنــت والجهــل، إذ كان عليهــم أن يتحــروا  املــّدة ثــّم 
يذبحــوا وال يشــقوا علــى أنفســهم. 

هل يشترط أن يذبح املضحي األضحّية؟ |  10

مــن الســنة أن يذبــح املضّحــي أضحيتــه بنفســه اقتــداء بالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقــد كان يضحــي بنفســه: فقــد كان النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
يضحــي بكبشــين أملحيــن أقرنيــن ويضــع رجلــه علــى صفحتهمــا ويذبحهمــا27. فيكــره ملــن كان يحســن الذبــح أن يتــرك 

ذلــك. 

أمــا مــن لــم يكــن قــادرا علــى مباشــرة ذبــح األضحيــة بنفســه فــال بــأس أن يــوكل غيــره بــأن يذبــح لــه. فقــد ذبــح علــي بــن 
أبــي طالــب الهــدي  للنبــي   ملسو هيلع هللا ىلص وكذلــك فعــل نافــع مولــى ابــن عمــر ملــا أمــره عبــد هللا بــن عمــر أن يذبــح لــه28 وال يــوكل 

فاســقا أن يذبــح لــه  كتــارك  الصــالة مثــال. 

هل تصح ذبيحة املرأة؟   |  11

يجــوز للمــرأة أن تذبــح األضحيــة بــل يســتحبُّ لهــا إن كانــت مضحيــة أن تذبــح وقــد أمــر أبــو مو�ضــى األشــعري بناتــه 
أن يضّحيــن بأيديهــّن29.

23 سورة الحجرات اآلية عدد 1

24 املدونة ج2 ص762

25 املدونة ج4 ص121

26 سورة البقرة اآلية عدد 286

27 البخاري

28 املوطأ

29 رواه   البخاري
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هل تصح ذبيحة الكافر ؟ |  12

فــي شــروط األضحيــة إســالم الذابــح فــال بــّد أن يكــون مســلما وذلــك أّن األضحيــة عبــادة وقربــة والكافــر فيــه وصــف 

يمنــع قبــول القربــة منــه  وهــو  الكفــر فــال تصــحُّ أضحيتــه ولكــن تكــون ذبيحــة مباحــة إذا كان كتابيــا30.

 ذبح أضحية غيره بدون إذنه؟ |  13

إذا كان الذابــح ابنــه أو عيالــه أو ممــن يدخلهــم فــي أضحيتــه فإنهــا تكــون مجزئــة ألنهــم فعلــوا ذلــك ليكفــوه مؤونــة 
الذبــح وإن كان الذابــح مــن غيــر هــؤالء فــال يجــوز وهــذا مــا قالــه ابــن القاســم فــي املدونــة31 وأمــا مــن  ذبــح أضحيــة 
غيــره غلطــا لــم يجــز هــذا الذبــح للمذبــوح عنــه وإن فعــل كل واحــد منهمــا بأضحيــة صاحبــه ضمنهــا ألّن الخطــأ 

والعمــد فــي املــال ســواء32.

ما حكم التسمية عند الذبح؟ |  14

يــرى مالــك أن التســمية فــرض مــع الذكــر ســاقطة بالنســيان:33 أي بمعنــى إذا ذبــح وقــد ن�ضــي التســمية فالذبيحــة 
صحيحــة. قــال القا�ضــي عبــد الوهــاب: »فــإن ن�شــي التســمية فــال �شــيء عليــه وإن تعّمــد تركهــا لــم تــأكل«34.

ِ َعلَيـْـهِ ِإَونَُّه لَفِْســٌق﴾35. وصفــة التســمية  ــا لـَـْم يُْذَكــرِ اْســُم اللَّ ُكلـُـوا ِممَّ
ْ
والدليــل علــى ذلــك قولــه تعالــى: ﴿َوَل تَأ

أن يقــول »بســم هللا« ولــو زاد علــى ذلــك التكبيــر فهــو حســن كأن يقــول »بســم هللا هللا أكبــر« كمــا فعــل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: 
 إذا ذكــر اســم 

ّ
ــا ضحــى بكبشــين أملحيــن أقرنيــن... وســمى وكّبــر« وال يزيــد بعــد التســمية والتكبيــر �ضــيء إال

ّ
»مل

املضحــي إن كان مــوكال.

ما هي شروط الذبح؟ |  15

يشرط في الذبح ما يلي:

قطع الحلقوم وهي القصبة الهوائية وبقطعها ينقطع النفس.. 1

قطــع الودجيــن وهمــا العرقــان علــى صفحتــي العنــق يتدفــق منهمــا الــدم، قــال ملسو هيلع هللا ىلص:« مــا أنهــر الــدم وذكــر اســم . 2
هللا عليــه فــكل« وإنهــار الــدم ال يكــون إال بقطــع الودجيــن حتــى يخــرج الــدم متدفقــا.

30 املنتقى ج4 ص175

31 املدونة ج2 ص764

32 املنتقى ج4 ص167

33 بداية املجتهد ص418

34 املعونة ج1ص665

35 سورة األنعام اآلية عدد 121
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أن يكون الذبح من املقدم فال تصح الذبيحة إذا ذبحت من القفا وال من صفحة العنق.. 3

أن يتــم الذبــح فــي فــور واحــد مثــال لــو قطــع أحــد الودجيــن وتــرك ثــم عــاد بعــد مــدة طويلــة ليقطــع الثانــي لــم . 4
تصــّح الذبيحــة. أّمــا إذا كان الفاصــل قليــال كأن احتــاج إلــى تغييــر الســكين مثــال فــال بــأس بذلــك. أّمــا املغلصمــة 
وهــي الشــاة التــي انحــازت الخــرزة فيهــا الــى البــدن ولــم يبقــى �ضــيء منهــا إلــى جهــة الــرأس. فــإّن بعــض علمائنــا يــرون 
لــي عــن ابــن عرفــة أن الفتــوى بتونــس منــذ مائــة عــام بجــواز أكل املغلصمــة وبهــذا كان  جوازهــا. وقــد نقــل البرز

يفتــي أشــياخنا وهــذا قــول  ابــن وهــب.

ماهي العيوب التي تمنع من صحة األضحية؟ |  16

ــأ عــن البــراء بــن عــازب أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ّ
ســئل النبــي ملسو هيلع هللا ىلص عــن العيــوب كمــا فــي الحديــث الــذي رواه مالــك فــي املوط

ســئل مــاذا يتقــي مــن الضحايــا فأشــار بيــده وقــال: أربعــا وكان البــراء يشــير بيــده ويقــول يــدي أقصــر مــن يــدي رســول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص: العرجــاء البيــن ضلعهــا والعــوراء البيــن عورهــا واملريضــة البيــن مرضهــا والعجفــاء التــي ال تنقــي.

وقــد أجمــع العلمــاء علــى أّن هــذه األربعــة ال تجــزئ، وكذلــك أجمعــوا علــى مــا كان خفيفــا مــن هــذه األربعــة فــال تأثيــر 
لــه فــي منــع اإلجــزاء واختلفــوا فــي موضعيــن؛

أحدهمــا: فيمــا كان مــن العيــوب أشــّد مــن هــذه املنصــوص عليهــا فــإذا كانــت العــوراء ال تجــزئ فــإّن العميــاء مــن 
بــاب أولــى ال تجــزئ ألنهــا أشــد عيبــا. وهــذا قــول جمهــور العلمــاء

ثانيهما: فيما كان من العيوب في األذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من األعضاء ولم يكن يسيرا.

وقــد قــال القا�ضــي عبــد الوهــاب: كّل عيــب نقــص للحــم أو أثــر فيــه أو كان مرضــا أو نقــص مــن الخلقــة فإنــه يمنــع 
األضحيــة وفــي بعضهــا خــالف وينبغــي فــي الجملــة أن يتقــي العيــب وتتوخــى الســالمة ألنــه ذبــح مقصــود بــه التقــرب 
ٰ تُنفُِقــوا  ما مخلصــا ممــا ينقصــه ويكــدره لقولــه تعالــى: ﴿لَــن َتَنالـُـوا الـْـِرَّ َحــىَّ

ّ
الــى هللا تعالــى فيجــب أن يكــون مســل

ــوَن﴾36. ــا ُتِبُّ ِممَّ
وفيما يلي التفصيل في العيوب التي ال تصّح معها األضحية:

العرجاء: ويلحق بها مقطوعة الرجل. 1

العجفاء: الهزيلة التي ال مخ في عظامها. 2

ــا وهــو املــرض الــذي ال تتصــّرف معــه الشــاة تصــّرف الشــاة الســليمة بخــالف . 3
ً
املريضــة مرًضــا شــديدا بّين

املــرض الخفيــف فــال يعتبــر عيبــا تجــب الســالمة منــه.

الجرب البّين . 4

الجنون: إن كان دائما أو أكثر الوقت.. 5

36 سورة آل عمران اآلية عدد 92
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العــورة: وهــي التــي ذهــب بصــر إحــدى عينيهــا بصفــة كاملــة أمــا إذا كان بالعيــن بيــاض ال يمنــع البصــر . 6
أجــزأت.

العمياء: وهي التي ال تبصر شيئا.. 7

مكســورة قــرن لــم يبــرأ: ألن نقــص القــرن فــي ذاتــه ليــس عيبــا بــل العيــب مــا يســببه مــن مــرٍض. فــإذا بــرئ . 8
القــرن قبــل الذبــح جــازت األضحيــة.

البخراء: وهي منتنة رائحة الفم ألن البخر يغير اللحم.. 9

البتــراء: التــي ال ذنــب لهــا ســواء ولــدت مقطوعــة أو قطعــت بعــد ذلــك فــال تجــزئ إذا كان أكثــر مــن الثلــث ألن . 10
فقــد ثلــث الذنــب فأكثــر نقــص بّيــن، هــذا فــي ذنــب الغنــم التــي لهــا ليــة كبيــرة أمــا الثــور والجمــل والغنــم فــي بعــض 

البلــدان التــي ال لحــم وال شــحم فــي ذنبهــا فالــذي يمنــع اإلجــزاء منــه مــا ينقــص الكمــال فــال يتقيــد بالثلــث.

مشــقوقة األذن: إذا كان الشــق يزيــد علــى الثلــث وكذلــك مقطوعــة األذن فــإذا كان القطــع أو الشــق أقــل . 11
»أن  ملسو هيلع هللا ىلص  أبــي طالــب: أمرنــا رســول هللا  بــن  مــن الثلــث فــال يضــر. والدليــل مــا رواه الترمــذي مــن حديــث علــي 

نستشــرف العيــن واألذن وا، ال تضحــي بمقابلــة وال مدابــرة وال شــرقاء وال خرقــاء«37.

فاسدة اللحم بعد الذبح: ألن فساد اللحم دليل على املرض البّين.. 12

مكسورة السنين فأكثر آلفة أو مرض.. 13

الصمعاء: صغيرة األذنين جدا من أصل الخلقة.. 14

البكماء: فاقدة الصوت بصفة دائمة.. 15

يابسة الذرع: بصفة ثابتة38.. 16

ماهو األفضل في األضحية الضأن أم اإلبل؟ |  17

أجمــع العلمــاء علــى جــواز الضحايــا مــن جميــع بهيمــة األنعــام وقــال مالــك: إّن األفضــل فــي الضحايــا الكبــاش ثــم 
 بكبــش 

ّ
البقــر ثــم اإلبــل، بعكــس األمــر عنــده فــي الهدايــا والدليــل علــى ذلــك أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص لــم يــروى عنــه أنــه ضحــى إال

ألن املطلــوب فــي الضحايــا طّيــب اللحــم والضــأن أطيــب بخــالف الهدايــا فاملطلــوب فيهــا كثــرة اطعــام الفقــراء وســد 
حاجتهــم واإلبــل أكثــر لحمــا، فالترتيــب هــو التالــي:

اإلبل. 3البقر. 2الغنم )الضأن ثم املاعز(. 1

37 املقابلة: قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا.

املدابرة: قطع من أذنها من جهة قفاها
الشرقاء: مشقوقة األذن طوال

الخرقاء: في أذنها خرق.
38 راجع املنتقى للباجي/ ومواهب الجليل للحطاب..
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ماهي السن املشترطة في األضحية؟ |  18

بالنســبة لإلبــل والبقــر واملاعــز ال بــد أن تكــون مســنة واملســنة هــي الثنيــة والثنــي هــو الــذي يلقــي ثنيتــه؛ فالثنــي فــي 
اإلبــل هــو مــا أوفــى خمــس ســنين ودخــل فــي السادســة. والثنــي مــن البقــر: هــو مــا أوفــى ثــالث ســنين ودخــل فــي الرابعــة. 

والثنــي مــن املاعــز: هــو مــا أوفــى ســنة ودخــل فــي الثانيــة دخــوال بّينــا.

 أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن«39.
ّ
 مسنة إال

ّ
والدليل على هذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تذبحوا إال

أما الضأن فيجزئ فيه الجذع لقوله ملسو هيلع هللا ىلص »إال جذعة من الضأن«.

والجذع هو ما تم له ستة أشهر فهذا يصح أن يكون أضحية.

هل يجوز إبدال األضحية بعد شرائها؟ |  19

مــن أراد إبــدال أضحيــة اشــتراها فــال يبدلهــا إال بخيــر منهــا، أمــا إبدالهــا بأضحيــة أقــل منهــا فــال ينبغــي ألنــه رجــوع فــي 
ــوَن﴾، وقولــه  ــا ُتِبُّ ــوا ِممَّ ٰ تُنفُِق ـْـِرَّ َحــىَّ ُــوا ال ــن َتَنال �ضــيء نــوى بــه التقــرب إلــى هللا تعالــى وقــد قــال ســبحانه: ﴿لَ

ــُه تُنفُِقــوَن﴾40. ُمــوا اْلَبِيــَث ِمنْ تعالــى: ﴿َوَل َتَيمَّ

ما حكم األضحية إذا تعيبت عند الذبح أو قبله؟ |  20

إن األضحيــة ال تتعّيــن للقربــة إال بالذبــح فــإذا لــم تذبــح جــاز التصــرف فيهــا بخــالف الهــدي الــذي يتعيــن للقربــة 
باإلشــعار والتقليــد فــإذا كان العيــب يمنــع مــن اإلجــزاء فعليــه أن يبــدل هــذه األضحيــة بأخــرى ســاملة مــن العيــوب 
ففــي املدونــة عــن ابــن القاســم: »قلــت أرأيــت إن أراد ذبــح أضحيتــه فاضطربــت فانكســرت رجلهــا أو اضطربــت 
فأصــاب الســكين عينهــا فذهبــت عينهــا أيجزئــه أن يذبحهــا؟ وإنمــا أصــاب ذلــك بحضــرة الذبــح؟ قــال لــم أســمع 

مــن مالــك فــي هــذا إال مــا أخبرتــك وأرى أن ال يجــزئ عنــه«.

ما حكم ما تلده األضحية قبل الذبح؟ |  21

يســتحب ذبــح ولــد األضحيــة مــع أمــه ألنــه كان جــزًءا منهــا ملــا نــوى صاحبهــا القربــة هلل تعالــى ولــم نقــل بالوجــوب ألن 
تعيــن األضحيــة ال يكــون إال بالذبــح وهــذا الولــد خــرج قبــل الذبــح فلذلــك قلنــا باالســتحباب أمــا لــو خــرج بعــد الذبــح 
حيــا تــام الخلقــة لوجــب ذبحــه ألنــه صــار جــزءا مــن الشــاة التــي تعينــت قربــى هلل تعالــى قــال مالــك: »أن تذبحــه مــع 

أمــه فحســٌن«41.

39 رواه مسلم من حديث جابر

40 سورة البقرة اآلية عدد 267

41 املنتقى ج4 ص187
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كيف يكون التصرف في األضحية بعد ذبحها؟ |  22

قــال القا�ضــي عبــد الوهــاب فــي التلقيــن42: »ويجــوز أن يطعــم الغنــي والفقيــر ويــأكل منهــا املضحــي ويّدخــر القــدر 
الــذي يجــوز أكلــه« والدليــل علــى ذلــك مــا رواه مالــك فــي حديــث جابــر »أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نهــى عــن أكل لحــوم 

الضحايــا بعــد ثالثــة أيــام ثــم قــال بعــد كلــوا وتصدقــوا وتــزودوا وادخــروا«.

فاألمــر فيــه ســعة إن شــاء هللا ، فلــه أن يتصــدق ويدخــر ويــأكل منهــا وُيهــدي منهــا فقــد قــال هللا تعالــى: ﴿فَُكـُـوا ِمنَْهــا 
ْطعُِمــوا اْلَائـِـَس الَْفقِــَر﴾43 وأّمــا بيعهــا أو بعــض أجزاءهــا فذلــك ال يجــوز ألنهــا خرجــت قربــى هلل تعالــى وقــد قــال 

َ
َوأ

علــي بــن أبــي طالــب »أمرنــي رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ال أعطــي الجــازر منهــا شــيئا« وألنــه جــزء مــن األضحيــة كاللحــم44.

حكم بيع جلد األضحية؟ |  23

األضحيــة خرجــت قربــى هلل تعالــى فــال يجــوز أن يتصــرف فيهــا ببيــع  وقــد ســئل اإلمــام مالــك علــى ذلــك فــي املدونــة: 
»قلــت أرأيــت جلــد األضحيــة أو صوفهــا أو شــعرها هــل اشــترى بــه شــيئا وال يبيعــه ولكــن يتصــدق أو ينتفــع بــه 

ولقــد ســألناه عــن الرجــل يبــّدل جلــد أضحيتــه بجلــد أخــر أجــود منــه قــال مالــك: ال خيــر فيــه«45.

فــال يجــوز بيــع جلــد األضحيــة ولكــن جــاز التصــّدق بــه علــى الفقــراء أو الجمعيــات الخيريــة واملســاجد التــي تتولــى 
بيعــه والتصــرف فيــه.

حكم األضحية عن امليت؟ |  24

تكــره األضحيــة عــن امليــت فــال يضحــي اإلنســان عــن أبويــه بعــد موتهمــا فــإن أراد الثــواب فإنــه يتصــدق عنهمــا 
لثبــوت ذلــك عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص كمــا فــي الصحيحيــن مــن حديــث عائشــة أن رجــال جــاء إلــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فقــال يــا رســول هللا 

إن أمــي افتلتــت نفســها ولــم تــوص وأظنهــا لــو تكلمــت تصدقــت أفلهــا أجــر إن تصدقــت عنهــا قــال: نعــم.

أما فعل األضحية عن امليت فهو مكروه، قال مالك في املوازية : »وال يعجبني أن يضحي عن أبويه امليتين«.

وإنمــا كــره أن يضحــي عــن امليــت ألنــه لــم يــرد عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وال أحــد مــن الســلف وأيضــا فــإن املقصــود بذلــك غالبــا 
املباهــاة واملفاخــرة46.

 وال يضحي كذلك عن الجنين فقد سئل مالك عما في البطن هل يضحى عنه فقال ال47.

42 التلقين ص129

43 سورة الحج اآلية عدد 28

44 املدونة ج1 ص668

45 املدونة ج4ص763

46 مواهب الجليل ج4 ص274

47 املدونة ج4 ص765
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ويســتثنى من ذلك: إذا أعّد االنســان أضحيته وعينها ثم مات قبل ذبحها فإنه يســتحب للوارث تنفيذها وذبحها 
عــن امليــت وكذلــك لــو أنــه أو�ضــى بهــا فإنــه يجــب تنفيــذ وصيتــه.

ما هي شروط األضحية إجماال؟ |  25

أوال: أن تذبح نهارا  وبعد ذبح اإلمام.

ثانيا: أن يكون الذابح مسلما

ثالثا: السالمة من االشتراك فيها 

رابعا: السالمة من العيوب املانعة من اإلجزاء
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